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1  Apresentação 

Apresentamos a população de Nova Cruz as Diretrizes Básicas 

que orientaram a formação deste plano de governo. 

Esta proposta resulta do trabalho coletivo de centenas de 

pessoas, como  políticos, agricultores, intelectuais, estudantes, Técnicos em 

administração pública, usuários e usuárias dos serviços municipais, Todos 

participantes da vida política, social e cultural de Nova Cruz.  

Estas diretrizes serão amplamente divulgadas visando 

prioritariamente informar ao eleitor para o pleno exercício da cidadania. 

As principais questões deste Plano estarão no horário eleitoral no 

radio, e em nossa pagina na internet. Estão nos debates nas escolas, nas 

universidades, nas associações, nos sindicatos e em todos os bairros e 

comunidades rurais de Nova Cruz. 

As propostas aqui apresentadas estarão em discussão para serem 

criticadas, complementadas, revistas e ampliadas como devem ser os 

Planos de Governo dos candidatos efetivamente comprometidos com a 

população e administrações populares, democráticas e participativas. 

Esta é nossa convicção e nossa luta por uma cidade inclusiva e 

fraterna, acolhedora, segura, saudável, sustentável, limpa, educadora, 

economicamente sustentável, socialmente equilibrada, com democracia 

e participação popular. 

Por esta razão, este Programa de Governo realiza não apenas 

uma proposta vazia, puramente eleitoreira, mas um plano efetivo para um 

governo democrático e popular para Nova Cruz e, acima de tudo, o nosso 

compromisso  com Experiência e Trabalho para o futuro de Nova Cruz  

 

 

Targino Pereira Da Costa Neto e Flavio César Nogueira 
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1.1 Biografia  

 

Num dia de segunda feira, 26 de Julho de 1937, há 79 ANOS, foi 

quando nasceu no alto da Serra de Araruna no Estado da Paraíba - 

TARGINO PEREIRA DA COSTA NETO! Filho de Pedro Targino Sobrinho e Maria 

das Neves de Araújo Targino. Casou-se com Germana de Azevedo Targino, 

com quem geraram 3 descendentes:  

•Silvana de Azevedo Targino; 

•Giovana de Azevedo Targino (in' memorian) e, 

•Germano de Azevedo Targino. 

Desde jovem, TARGINO PEREIRA demonstrou habilidades 

vocacionadas para o exercício da POLÍTICA!, tendo em 11 de agosto de 

1959, quando tinha apenas 22 ANOS de IDADE e, já alcançado sua 

primeira CONQUISTA das muitas que haveria de lograr nas labutas da 

política, sido eleito o primeiro Prefeito do então recém criado Município 

Paraibano de TACIMA, que havia sido EMANCIPADO 3 meses antes, em 30 

de Abril de 1959. TARGINO venceu a primeira eleição contra Tercílio Cruz 

por uma pequena vantagem de 16'Votos de MAIORIA! 

Assumiu o primeiro Mandato Executivo de TACIMA em 1° de Janeiro 

de 1960, tendo conduzido a Gestão Tacimense por 3 anos e meio, até 

meado de 1963, quando se afastou por licença para concorrer no Pleito 

de Prefeito da vizinha Cidade Paraibana de ARARUNA, sua terra berço de 

nascimento! Enfrentou outra disputa acirrada, desta vez contra o poderoso 

Chefe Político Benjamin Maranhão, tendo TARGINO vencido a parada por 

uma diferença de 97 votos e, governado o Município de ARARUNA até os 

ídos finais da década de 60 séc XX, alcançando quase uma década 

sequenciada como Gestor Municipal em 2 Municípios vizinhos! Durante os 

anos 60, enquanto esteve Prefeito de TACIMA e ARARUNA, conseguiu 

ingressar na Faculdade de Direito de João Pessoa/PB, aonde concluiu e se 

tornou Bacharel em Direito! Tendo pouco tempo depois sido nomeado 

Advogado de Ofício do Estado da Paraíba, em cuja função permaneceu 

curta temporada, porquanto, houvera sido aprovado em Concurso Público 
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de vagas para a Promotoria Pública Estadual e, em 14 de Setembro de 

1972 assumiu o Cargo de Promotor Público Estadual da Paraíba, tendo 

desempenhado seu trabalho nesta função por 18 anos, até o tempo de se 

aposentar! Enquanto desempenhava a função de Promotor do Ministério 

Público, TARGINO PEREIRA, nome pelo qual se tornou popularizado, 

também cuidava de seus negócios particulares como Empresário 

Agropecuarista e, ainda desejoso de retornar às LUTAS nas Trincheiras da 

POLÍTICA! E, poderá ter sido na sede da sua Fazenda Trincheira em Nova 

Cruz/RN aonde despertou o sonho de alçar voos mais elevados! E assim, 

reingressou na POLÍTICA já no território do Rio Grande do Norte, a partir do 

início da década de 80 séc XX, tendo em 1982 entrado no PÁREO de uma 

concorrida DISPUTA de 5 Candidatos para a Prefeitura de Nova Cruz/RN, 

em cujo pleito não foi o vencedor mas, obteve considerável votação, 

ficando em segundo lugar e, superando a somatória de votos dos 3 

postulantes do PMDB que ficaram nas colocações subsequentes. 

Seu bom desempenho no pleito de 1982 o credenciou a receber o 

CONVITE do Governador Geraldo Melo em 1987 para assumir a Direção da 

Antiga Estatal CIDA - Companhia de Desenvolvimento Agrário! 

No ano seguinte (1988), TARGINO PEREIRA, que já estava nos 

quadros do PMDB, tinha seu nome cogitado como opção real de vitória 

contra o sistema político vigente no Município de Nova Cruz que já 

dominava há 3 décadas! Daí, partiu para novo embate nas urnas de 1988 

e, sagrou-se o VENCEDOR, Eleito Prefeito de Nova Cruz, a maior Cidade do 

Agreste Potiguar! 

Havendo conduzido sua administração em Nova Cruz de forma 

diferenciada dos estilos anteriores. Com foco no progresso, 

desenvolvimento e austeridade nos gastos públicos, conseguiu contribuir 

decisivamente para a VITÓRIA do Candidato que apoiou para sucedê-lo 

em 1992, o Dr. Vandy Ernesto de Andrade e, já em 1994, o nome de 

TARGINO PEREIRA se apresentava como boa opção do PMDB para 

representar o Agreste Potiguar na Assembleia Legislativa, tendo 

conquistado uma das 24 vagas titulares naquele pleito de 1994, com 

14.626'Sufrágios! Assumiu o Mandato de Deputado Estadual no início de 

1995 e, pouco tempo depois foi convidado pelo então Governador 

Garibaldi Alves Filho para conduzir a Secretaria Estadual de Interior, Justiça 

e Cidadania, aonde permaneceu por mais da metade do tempo do 
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mandato! Nos Pleitos Estaduais seguintes de 1998 e 2002 concorreu 

novamente na disputa para Deputado Estadual, aumentando inclusive as 

votações, porém, não conseguiu entrar nas vagas titulares! Na Reeleição 

em 1998 obteve 17.002 sufrágios e, por ter ficado posicionado nas primeiras 

suplências conseguiu assumir mais da metade da Legislatura iniciada em 

1999! Em 2002 concorreu pela última vez para Deputado Estadual, obtendo 

18.608 sufrágios, mas, ficou em posição de suplência mais distante! No 

período de 1994 a 2002, enquanto esteve envolvido diretamente em 

Eleições de Deputado Estadual, também cuidou e contribuiu de forma 

decisiva para a vitória de seus parentes próximos em Eleições de Prefeito! 

Como foi em 1996 com a vitória de sua Esposa Germana de Azevedo 

Targino, que foi eleita Prefeita de Nova Cruz e, do Filho Germano de 

Azevedo Targino, este eleito Prefeito da Cidade de Lagoa D'anta em 1996 

e reeleito em 2000. Após a última disputa para Deputado Estadual em 

2002, TARGINO PEREIRA foi convidado para retornar à atividade política 

aonde iniciou na mocidade e, em 2004, 41ANOS depois de ter saído do 

Primeiro Mandato, foi Eleito novamente Prefeito de Tacima/PB, já aos 67 

anos de idade e, em 2008 foi reeleito Prefeito de Tacima/PB, concluindo 

em 2012, aos 75 anos de Idade, o 5° Mandato como Prefeito, distribuídos 

em 3 Cidades de 2 Estados: PB e RN, além de breve gestão de 

aproximadamente 40'DIAS como Interventor Municipal no Município de 

Goianinha/RN, em 1999! 

Fonte: /Dados (TRE);Entrevista com o Ex-Deputado Targino. 

Att Genilson De Souza, Pesquisador Historiador. 

Atualmente TARGINO PEREIRA, coloca seu nome à disposição da 

população novacruzense para o cargo eletivo de prefeito da querida 

cidade de Nova Cruz-RN, para contribuir mais uma vez, no crescimento e 

desenvolvimento da Rainha do Agreste. 
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2 Fundamentação 

 

O Plano de Governo que apresentamos sintetiza a cidade que 

queremos. Na nossa visão de futuro, uma cidade democrática, com 

gestão pública responsável, para atender as demandas do município em 

suas carências e necessidades da população, especialmente, a 

população mais carente, atendendo a legislação já existente nos três 

poderes e nos projetos de lei que apresentaremos no legislativo, para 

deliberação e implantação em nossa administração. 

Iremos implantar na saúde uma melhoria geral em todos os serviços, 

iniciaremos pela humanização do atendimento. Desde a recepção nas 

unidades básicas de saúde até o atendimento médico hospitalar, o serviço 

será aperfeiçoado e realizado conforme as demandas. Será dada ênfase 

ao programa FILHOS DE NOVA CRUZ com atendimento completo a 

gestante, parturiente e ao recém nascido até o 1º ano de vida. 

A educação de qualidade consiste na grande meta que 

pretendemos atingir nos próximos quatro anos de gestão. Para que isso 

ocorra precisamos implementar ações que venham ao encontro das 

necessidades educacionais dos alunos matriculados na Rede Municipal de 

Ensino. 

Neste sentido, compreendemos que a educação de qualidade 

passa pelo direito ao acesso à escolarização na Educação Infantil. É nossa 

meta universalizar o atendimento às crianças, bem como atender a atual 

demanda reprimida.  

E para elevarmos o padrão de qualidade educacional iremos 

investir em reformas, ampliações e construção de novas escolas. 

Adquirindo material didático compatível com a faixa etária das crianças. 

Também será dada atenção especial a qualidade e quantidade 

proporcionando meios para uma excelente alimentação escolar, bem 

como a formação e a valorização dos profissionais da educação. 

Nos próximos quatro anos, vamos preparar o caminho de 

crescimento para os próximos 50 anos.  Esta preparação envolve pesados 
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investimentos em infra-estrutura, com destaque para construção e 

ampliação da rede de escolas do município. 

Com relação ao desenvolvimento econômico se faz necessário 

pesados investimentos em toda  sua infra estrutura, tais como: Mercado 

Público, malha viária urbana e rural, saneamento básico, abastecimento 

d’água, Distrito Industrial, Corte de terra, arborização, limpeza publica, 

estádio de futebol, poços artesianos, construção e limpeza de barreiros e 

açudes construção do anel viário da Lapa. Construção de Ciclovias, e 

Calçadas padronizadas. 

Vamos incentivar o empreendedorismo por meio da criação de 

áreas industriais, oferecendo capacitações e treinamentos aos 

empreendedores individuais e das micro e pequenas empresas, além de 

apoio na promoção de eventos que estimulem a economia local como a 

temporada junina com ênfase no São Pedro e outras festividades. 

Para Nova Cruz ser uma cidade, sustentável, ambientalmente 

correta. Será preciso uma cuidadosa gestão dos recursos hídricos, 

implantação de uma política de arborização, e um gerenciamento dos 

resíduos sólidos, onde iremos dar ênfase na reciclagem do lixo. 

Em Nova Cruz o dinheiro público será tratado com responsabilidade 

e seriedade. 

Nos próximos quatro anos, iremos implantar um programa fiscal justo 

e responsável. Atualizando o Código Tributário e revisar as alíquotas de 

todos os tributos de competência municipal de forma justa e igualitária 

para todos os cidadãos. Ampliaremos os sistemas de planejamento, 

controle e gerenciamento dos processos e procedimentos administrativos e 

financeiros, com foco na modernização da gestão, eficiência dos serviços 

públicos e desburocratização. 

Bons resultados na gestão pública passam necessariamente pela 

capacitação, aperfeiçoamento e valorização do quadro de servidores.  

Nossa cidade se sobressai em várias modalidades esportivas, vamos 

resgatar a maior paixão esportiva da cidade ao construir o Estádio 

Municipal Celso Lisboa. 
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Temos como meta apoiar diversas modalidades esportivas 

amadoras e. Vamos viabilizar recursos para reconstruir uma moderna Arena 

poliesportiva no entorno do Ginásio Poliesportivo Geovana de Azevedo 

Targino.  

Dessa forma, teremos uma das melhores estruturas para a prática 

de esportes da região agreste, formando atletas, descobrindo talentos e 

proporcionando lazer e diversão aos novacruzenses. 

Certamente Nova Cruz será uma das cidades com excelente 

qualidade de vida uma das principais cidades do Rio Grande do Norte, 

referência estadual em vários setores da economia e políticas públicas. 

Esses são alguns exemplos de estruturas essenciais para o 

crescimento e desenvolvimento econômico do nosso município. 

A humanização do trânsito está entre as prioridades nessa área. 

Vamos implantar um amplo programa educativo, com abordagens de 

orientação as crianças, jovens e adultos de todas as idades, com o 

objetivo de resgatar valores de respeito e solidariedade no trânsito e de 

reduzir acidentes. 
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3 Município de Nova Cruz 

População estimada 2015  37.395 

População 2010 35.490 

Área da unidade territorial 2015 (km²)  277,658 

Densidade demográfica 2010 (hab/km²) 127,82 

 

3.1 Histórico 

 

Era início do século XVII quando surgiu um núcleo populacional 

às margens do rio Curimataú, resultado da instalação de uma hospedaria 

pertencente aos primeiros moradores que ali chegaram. 

A hospedaria destinava-se ao descanso dos boiadeiros, vindos 

da Paraíba e de Pernambuco, quando passavam pela região com seus 

rebanhos. O crescimento da povoação foi aumentando quando muitos 

boiadeiros que por ali passavam, fixaram moradia. 

No início o povoado foi chamado de Urtigal, segundo 

historiadores, pela quantidade de urtigas existentes no local. Logo depois 

seu nome foi mudado para Anta Esfolada, em virtude de alguns fatos 

ocorridos na localidade, e contados pelo historiador Manoel Dantas, que 

diz: "existia no território uma anta com espírito maligno. Em determinado dia 

um astuto caçador conseguiu prender o animal numa armadilha. Na ânsia 

de tirar o feitiço da anta, o caçador partiu para esfolar o animal vivo. 

Mas logo no primeiro talho a anta conseguiu escapar, 

deixando para trás sua pele e penetrando mata adentro". Tornando-se o 

terror daquelas paragens e sem que o povoado conhecesse outra 

denominação, continuava sendo chamado de Anta Esfolada, até que um 

missionário conhecedor de artes diabólicas e do exorcismo, percebendo 

que o demônio fazia mal àquela terra, através do corpo da anta, adquiriu 

galhos de inharé vindos de Santa Cruz, fez uma cruz e fincou no ponto mais 

alto da vereda por onde o animal costumava passar. 
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O animal não mais apareceu e o povoado foi denominado 

definitivamente de Nova Cruz, e no dia 15 de março de 1852, pela Lei 

Provincial n° 245, foi criado o município de Nova Cruz que só em 3 de 

dezembro de 1919, recebeu foros de cidade. 

Gentílico: nova-cruzense 

 

Formação Administrativa 

 

Distrito criado com a denominação de São Bento, pela lei 

provincial nº 24, de 27-03- 1835, e leis provinciais nºs 199, de 27-06-1848 e 

609, de 12-03-1868, subordinado ao município de Goianinha. 

Elevado à categoria de vila com a denominação de São 

Bento, pela resolução provincial nº 245, de 15-03-1852, desmembrado de 

Goianinha. Sede na povoação de São Bento. 

Constituído do distrito sede Pela lei provincial nº 609, de 12-03-

1868, transfere a sede da povoação de São Bento para a de Santa Cruz. 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, a vila é 

constituída do distrito sede. 

Elevado à condição de cidade com a denominação de Nova 

Cruz, pela estadual nº 470, de03-12-1919 Em divisão administrativa referente 

ao ano de 1933, o município é constituído do distrito sede. 

Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-

1936 e 31-XII-1937. 

Pelo decreto estadual nº 603, de 31-10-1938, são criados os 

distritos de Campestre e Serra de São Bento e anexado ao município de 

Nova Cruz. 

No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o 

município é constituído de 3 distritos: Nova Cruz, Campestre e Serra de São 

Bento. 
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Pelo decreto-lei estadual nº 268, de 30-12-1943, o distrito de 

Campestre passou a denominar-se São José do Campestre. 

No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o 

município é constituído de 3 distritos: Nova Cruz, São José do Campestre 

ex-Campestre e Serra de São Bento. 

Pela lei estadual nº 146, de 23-12-1948, desmembra do 

município de Nova Cruz o distrito São José do Campestre. Eleva do à 

categoria de município. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1950, o município é 

constituído de 2 distritos: NovaCruz e Serra de São Bento. 

 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-

1955. 

Pela lei estadual nº 2337, de 31-12-1958, desmembra do 

município de Nova Cruz, o distrito de Serra de São Bento.  

Elevado à categoria de município. 

Em divisão territorial datada de 1-VII-1960, o município é 

constituído do distrito sede. 

 

Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

 

Alteração toponímica municipal  

São Bento para Nova Cruz alterado,  

pela lei estadual nº 470, de 03-12-1919. 

3.7 Organização e Estrutura Administrativa Municipal 
 

Lei Orgânica do Município, anexo. 

Plano Pluri Anual, anexo. 

http://www.idema.rn.gov.br/
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3.6.4  Legislação e Instrumentos de Gestão 

Legislação e Instrumentos de Gestão Data 

 Lei Orgânica Municipal  

 Plano de Governo atual   

 Plano Plurianual de Investimentos (PPA)  

 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)  

 Lei de Orçamento Anual (LOA)  

 Plano Diretor  

 Código de Obras  

 Código de Posturas  

 Código de Vigilância Sanitária  

 



4 OBJETIVOS, METAS E AÇÕES.  

 Proposta de Programa de Governo para o Município de Nova Cruz (RN) 12 

4 Objetivos, Metas e Ações. 

4.1 Saúde 

4.1.1  Programa Municipal de Saúde 

Implantação do núcleo do trabalho humanizado e acolhimento com 

classificação de risco no Hospital Monsenhor Pedro Moura. 

Implantação da Humanização nos diversos setores da saúde pública. 

Ampliar a assistência laboratorial e exames de imagens. 

 Atendimento Ambulatorial com várias especialidades; ortopedista, 

psicólogo, psiquiatra, cardiologista, nutricionista, fonoaudiólogo e 

otorrinolaringologista e ginecologista. 

 Implantação do Projeto da Alta Hospitalar Assistida no Hospital 

Monsenhor Pedro Moura. 

 Criação do Centro de Referência a Saúde da Mulher com os serviços 

especializados. Ampliando e intensificando o atendimento de pré-natal, 

parto e pós-parto a população alvo, através da parceria com o Programa 

Rede Cegonha do Governo Federal; 

 Apoiar cada vez mais os serviços do SAMU, inclusive na viabilidade de 

implantação da Unidade Avançada do SAMU. 

 Implantar Redes de Assistência à Saúde (saúde mental, psicossocial, do 

idoso, urgência/emergência e pacientes portadores de necessidades 

especiais) com adoção de linhas de cuidado e protocolos de 

atendimento; 

 Ampliar o atendimento a dependentes químicos, principalmente por 

meio do (Centro de Tratamento de Dependentes de Álcool e Drogas). 

 Valorizar, qualificar e capacitar os profissionais de saúde de forma 

permanente; 

 Implantação de uma equipe médica multidisciplinar no Hospital 

Monsenhor Pedro Moura; 

 Organizar a coleta seletiva do lixo hospitalar e ambulatorial; 
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 Apoiar e incentivar os profissionais da saúde do NASF; 

 Ampliar atendimento da média complexidade; 

 Criar condições para procedimentos de alta complexidade; 

 Apoiar e incentivar o trabalho dos agentes de saúde; 

 Renovar e ampliar a frota de ambulância. 

 Assegurar o transporte no deslocamento dos usuários acometidos com 

doenças crônicas e de tratamentos contínuos em outros municípios. 

4.1.2  Programa Municipal de Assistência Infantil 

 Implantar o programa Filhos De Nova Cruz, para  acompanhamento a 

gestante, ao parto e ao recém-nascido até 01 ano de idade; 

4.1.3  Programa Municipal de Combate à Dengue 

 Apoiar e incentivar o trabalho dos agentes de endemias; 

 Fornecimento de equipamento de proteção individual(EPI); 

 Campanhas de conscientização de combate a dengue com 

distribuição de material didático a população. 

 Intensificar as ações de combate a dengue de acordo com o Plano de 

Contingência Municipal. 

4.1.4  Programa Municipal de Fortalecimento das Unidades de Saúde 

Incentivar e reorganizar o Programa Saúde na Família. 

 Construção de novos postos de saúde onde se fizer necessário e 

reestruturação dos que já existentem; 

 Equipar e reestruturar os consultórios odontológicos; 

 Descentralizar a entrega de medicamentos. 

4.1.5  Programa De Vigilância Sanitária 

 Fortalecimento do Sistema de Vigilância Sanitária; 

 Ampliação e reorganização do Centro de Controle de Zoonoses, com 

ênfase para cães e gatos visando combater a Leishmaniose (Calazar) e a 

toxoplasmose. 
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4.2 Educação 

4.2.1  Programa Municipal de Educação Infantil e de Ensino Fundamental 

 Recuperar e reequipar a rede escolar do Município. 

 Redução dos índices do chamado “analfabetismo funcional” nas escolas 

do Município; 

 Implementar uma política de valorização dos profissionais em educação; 

 Equipar as escolas voltadas para o ensino infantil com equipamentos 

adequados para o bom funcionamento; 

 Ampliar o cardápio da merenda escolar; 

 Implantação de biblioteca itinerante; 

 Implantação de sala com recursos multifuncionais para atendimento aos 

alunos com necessidades educacionais especiais; 

 Disponibilização de materiais didáticos pedagógicos e tecnológicos para 

alunos; 

 Implantação de laboratório de informática, ciências naturais e 

matemática nas escolas; 

 Construir, reformar e ampliar as escolas, considerando as necessidades 

locais; 

Incentivar a participação familiar nas escolas; 

 Reforma e ampliação da biblioteca municipal; 

 Criar novas vagas nos CMEIs (Centros Municipais de Educação Infantil); 

 Construção de creches nas comunidades onde existir a demanda; 

 Criação de cursos preparatórios gratuitos de Matemática e Língua 

Portuguesa; 

 Incentivar a pesquisa como fortalecimento para a educação da 

Juventude; 

 Promover anualmente aulões preparatórios para concursos. 

4.2.2  Programa Municipal de Inclusão Digital 

 Implantação de programas de inclusão digital nas escolas; 
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 Implantação de laboratório de informática; 

 Criação de um site(página na internet) onde os alunos possam realizar o 

login e tenham acesso a vários serviços educacionais  correlacionados as 

atividades em sala de aula; 

4.2.3  Programa Municipal de Transporte Escolar 

 Oferecer transporte escolar de qualidade, disciplinando e promovendo a 

fiscalização continua do seu uso; 

 Ampliação do sistema de transporte escolar para melhor atender os 

alunos da área urbana e rural; 

 Aumentar a oferta no transporte aos estudantes universitários que se 

destinam a Natal; 

 Facilitar o deslocamento dos professores em áreas de difícil acesso; 

 Aquisição de ônibus para o transporte escolar; 

4.2.4  Programa de Jovens e Adultos  

 Incentivar o ensino da Educação de Jovens e Adultos (EJA); 

4.2.5  Conjunto de ações para educação 

 Desenvolver esforços junto ao Governo do Estado para a implantação 

do Campus da UERN em Nova Cruz; 

 Incentivar a criação de Grêmio Estudantil nas escolas municipais; 

 Apoiar as atividades desenvolvidas pelos órgãos de classes estudantis 

legalmente constituídas; 

 Incentivo na qualificação profissional dos profissionais em educação, 

através de cursos de qualificação; 

 Rever a estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação; 

 Projeção de filmes educacionais nas praças e nas comunidades. 

 Implantação de uma Feira de Cultura Municipal envolvendo todas as 

escolas da rede municipal. 
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4.3 DESENVOLVIMENTO SOCIAL (Inclusão Social) 

4.3.1  Programa Municipal de Qualificação Profissional 

 Estimular as atividades artesanais como fonte complementar de renda; 

 Desenvolver e ampliar cursos de capacitação de mão de obra através 

de parcerias como sistema “S”; 

4.3.2  Programa Municipal de Geração de Trabalho e Renda 

 Criar programa de incentivo para artistas locais divulgarem as artes; 

 Em parceria com o SEBRAE fomentar a qualificação de empreendedores 

nas áreas de empreendedorismo, gestão e profissionalização; 

 Agregar valor aos produtos primários regionais. 

4.3.3  Programa Municipal para a Melhor Idade 

 Incentivo à prática de esporte para os idosos; 

 Incentivar atividades lúdicas e culturais. 

 Ampliar as atividades do Centro de Convivência de Idosos(CCI). 

4.3.4  Programa Municipal de Assistência Social 

 Desenvolver e acompanhar ações de fortalecimento na redução da 

mortalidade infantil; 

 Incentivar os programas sociais como Bolsa família; PETI; Projovem 

Adolescente; Brasil Carinhoso; 

 Apoio irrestrito ao Programa do Leite; 

 Acompanhar e subsidiar, quando necessário, as associações de bairro e 

de comunidades rurais com programas de inclusão digital e de 

capacitação de líderes; 

Apoiar e incentivar instituições filantrópicas; 

 Prefeitura itinerante, levando para a população carente serviços de 

odontologia, advocacia, psicologia, atendimentos médicos, cortes de 

cabelo, apresentações culturais e emissão de documentos. 
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4.4 Segurança Publica 

4.4.1  Programa de Apoio a Segurança Comunitária 

 Realizar parcerias com os órgãos de segurança pública; 

Implantar o sistema de vídeo monitoramento nos prédios públicos. 

Melhorar a iluminação dos espaços públicos e áreas de riscos; 

4.4.2  Programa Preventivo Antidrogas 

 Oferecer condições para o combate a violência e as drogas; 

 Apoiar O Programa Educacional de Resistência às Drogas – PROERD; 

 Criar uma política municipal de combate às drogas. 

 

4.5 Desenvolvimento Econômico 

4.5.1  Programa de Apoio a Indústria, ao Comércio e aos Serviços locais 

 Implantação do Distrito Industrial com parceria pública e privada; 

 Total apoio ao empreendedor individual e ao microempresário para a 

realização de projetos; 

 Reorganização e ordenamento da feira livre; 

Revitalização do Mercado Público. 

 Organização de carga e descarga de mercadorias na feira livre; 

 Construção do novo Matadouro;  

4.5.2  Programa de Apoio à Agricultura e a Pecuária 

 Incentivar o aproveitamento da polpa de fruta de época como cajá, 

caju, manga entre outras, através de instalação de pequenas indústrias 

rurais caseiras; 

Incentivar a criação da piscicultura e apicultura local; 

 Realização de feiras agropecuárias para incentivar a produção dos 

médios e pequenos produtores; 

 Incentivar o Programa Compra Direta da Agricultura Familiar como 

estímulo para aumentar a renda do homem do campo; 
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 Desenvolver ações para a criação de cooperativas de produção e 

fortalecimento do associativismo; 

 Criação do quadro de funcionários técnicos para prestar assistência aos 

pequenos produtores rurais; 

 Incentivo à parceria entre os agricultores com a EMATER, o SEBRAE, e o 

SENAR para o desenvolvimento de projetos financiados por bancos 

públicos; 

Conclusão do parque de exposição; 

  Apoio aos produtores rurais junto ao banco de produção de sementes 

em parceria com a Emater; 

 Capacitar os agricultores para o manuseio de produtos agrotóxicos no 

meio rural; 

 Apoiar a implantação da horticultura; 

 Desenvolver ações de convivência com a seca; 

 Corte de terra nas comunidades rurais beneficiando pequenos 

produtores; 

 Viabilização da aquisição de tratores e implementos agrícolas pelas 

associações comunitárias rurais; 

 Incentivar a criação de animais de pequeno porte. 

 Doação de vacinas contra febre aftosa para pequenos criadores; 

 Apoiar o fortalecimento da feira da agricultura familiar; 

 Perfuração de poços tubulares nas comunidades rurais; 

 Realizar a limpeza e ampliação de barreiros e pequenos açudes; 

 Incentivar a criação e o fortalecimento das associações comunitárias 

rurais; 

Incentivar a criação de uma bacia leiteira e incrementar a produção de 

plantas forrageiras voltadas para a silagem. 
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4.6 Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

4.6.1  Programa de Reestruturação de Vias Públicas e de Acesso 

 Pavimentação nas ruas da cidade e em algumas comunidades rurais; 

 Construção e adequação das calçadas dos prédios públicos, conforme 

as normas técnicas para acessibilidade e Plano diretor da cidade; 

4.6.2  Plano Municipal de Urbanização e de Mobilidade Urbana 

 Recuperação e revitalização dos prédios e das praças públicas; 

 Elaborar e executar projetos urbanísticos para melhor utilização dos 

espaços públicos e embelezamento da cidade; 

 Construção de uma passarela sobre o Rio Curimataú ligando o centro da 

cidade ao bairro Santa Luzia; 

Orientar as novas construções para melhoras as condições de 

acessibilidade e mobilidade nos passeios públicos conforme Plano diretor. 

 Prover a arborização de praças e vias públicas.  

4.6.3  Programa de Sustentabilidade de Recursos Hídricos 

 Exercer gestão junto Ministério da Integração Nacional/DNOCS, para a 

viabilização da construção da Barragem do Bujari; 

 Construção de barragens submersas; 

 Abastecimento de água; 

 Incentivar a recuperação e reflorestamento das matas ciliares. 

4.6.4  Programa Municipal de Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos 

 Desenvolver gestões junto ao Governo do Estado para a conclusão dos 

trabalhos do Saneamento Básico na sede do Município; 

 Formar parcerias com outros municípios para a realização do “PLANO 

GESTOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS”, de forma sustentável.  

 Promover a coleta seletiva do lixo; 

 Desenvolver mecanismos para reaproveitamento do lixo urbano, através 

de programas de incentivo à reciclagem; 
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4.6.5  Programa Municipal de Infraestrutura 

 Construção de um centro de velório; 

Construção, reforma e ampliação de cemitérios; 

 Reforma e reorganização do centro administrativo; 

 Viabilizar a conclusão da cobertura do pátio externo do mercado 

público; 

4.6.6  Programa Municipal de Habitação Social 

 Viabilizar programa de reforma de moradia para pessoas carentes; 

 Construção de moradia; 

 Apoio no fortalecimento do programa de construção e de regularização 

de moradias para a população carente tanto na zona urbana como rural; 

 

4.7 Meio Ambiente 

4.7.1  Áreas de Preservação 

 Revitalização da Barragem Pedro Targino; 

 Revitalização da Barragem de Lagoa Verde; 

 Revitalização do açude do Alto de Santa Luzia. 

 Recuperação da passagem molhada da comunidade de Lagoa de 

Serra e Lagoa Verde. 

4.7.2  Política Ambiental 

 Prover a arborização de praças e vias públicas.  

 Incorporar e disseminar nas escolas do município a educação ambiental, 

o conceito de sustentabilidade e conscientização pública para a 

preservação, conservação e recuperação do meio ambiente; 

 

4.8 Cultura, Esporte e Lazer 

4.8.1  Redes de Cultura e Lazer 

 Conclusão das obras do teatro municipal; 

Incentivar a criação do Clube dos funcionários; 
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 Incentivar a prática de esportes de quadra e de campo; 

 Estimular a ocupação dos espaços da Casa da Cultura com oficinas de 

música, canto orfeônico, dança e teatro; 

 Incentivar o artesanato como forma de manifestação da arte popular; 

 Incentivar à realização de exposições de artistas plásticos, valorizando o 

artista local; 

 Promover o intercâmbio intermunicipal de grupos culturais. 

 Implantação de uma banda de música municipal e bandas marciais; 

 Ampliação da escola de música com aquisição de novos instrumentos 

musicais; 

 Fortalecimento do Conselho Municipal de Cultura. 

 Promover eventos direcionados à juventude, incentivando a descoberta 

dos grandes artistas locais nos campos da Arte, Literatura, Matemática, 

Química, Física e no Esporte;  

 Criar o Festival Gastronômico de Nova Cruz, com degustação de 

comidas típicas da Região; 

4.8.2  Programa de Apoio ao Patrimônio Cultural 

 Desenvolver esforços junto à Fundação José Augusto e ao Governo do 

Estado para reestruturar a Casa de Cultura Lauro Arruda Câmara; 

 Incentivar e fortalecer as festas tradicionais do Município tanto na zona 

rural como na cidade; 

 Incentivo aos grupos culturais e quadrilhas juninas para representar o 

município nas competições do estado; 

 Criação de um Museu rural e fotográfico da cidade; 

 Divulgar e apoiar as festividades locais para o fortalecimento do turismo 

religioso com implantação do calendário de festividades; 

 Apoiar e incentivar apresentações folclóricas; 

4.8.3  Programa de Incentivo ao Esporte 

 Fazer cumprir a Lei Municipal de incentivo aos atletas (Bolsa Atleta); 
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 Incentivar atletas locais para participar das competições municipais e 

intermunicipais em todas as modalidades; 

 Promover e incentivar as competições esportivas municipais e 

intermunicipais; 

Incentivar o ciclismo local; 

 Procurar incentivar a prática das artes marciais e da capoeira. 

4.8.4  Programa de Infraestrutura para Esporte 

Implantação da academia popular; 

Construção e recuperação de quadras de esporte e futebol society; 

 Construção de pista pública para campeonatos e a prática do 

MotoCross 

 Construção da pista de skate; 

 Construção de áreas de esporte e lazer nas escolas municipais e nas 

comunidades; 

 Concluir as obras do “Estádio Municipal de Futebol Celso Lisboa”; 

 Desenvolver ações para a viabilização da construção do Complexo 

Poliesportivo Giovanna De Azevedo Targino; 

 

4.9 Transparência na gestão e administração pública 

4.9.1  Gestão de Recursos Públicos e Transparência 

 Melhorar o portal da transparência com dados atualizados das despesas 

e receitas, mostrando de fato a gestão do dinheiro público; 

 Implantação do “Programa Orçamento Participativo” como forma de 

aproximar a população nos projetos da administração municipal; 

4.9.2  Atendimento ao Público: Catálogo de Serviços e Atendimento Online  

 Criação da Ouvidoria como meio indispensável de ligação da 

população e a gestão para atendimento e zelo no trato do interesse 

público; 
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4.9.3  Servidores Municipais: Valorização, Qualificação e Plano de Carreira 

 Valorizar cada vez mais o servidor público municipal através de cursos de 

capacitação, salários dignos e condições favoráveis de trabalho; 
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5 Considerações Finais 

 

As propostas apresentadas com o Plano de Governo Municipalista orientado 

pela Direção do PMDB em conjunto com a Fundação Ulysses Guimarães, estão 

sujeitas a adaptações em decorrência do volume e da temporalidade de recursos 

efetivamente disponibilizados para o atendimento da Lei Orçamentária (LOA) para 

2017 e do Plano Plurianual (PPA). 

É de fundamental importância salientar que outra variável para o 

cumprimento do planejamento ora proposto tem uma dependência intrínseca com a 

liberação de verbas específicas pelos Governos Federal e Estadual, sem as quais não 

será possível a Administração Municipal ter condições financeiras para sua execução. 

Entretanto, os estudos realizados para a construção de obras propostas e serviços a 

serem implantados pela futura Administração do Município levaram em conta uma 

análise de experiência de gestão do candidato, de forma a tornar-se realidade com 

seriedade e competência. 

A estratégia a ser obedecida será a de, inicialmente, fazer um levantamento 

detalhado das condições da administração da Prefeitura, tanto no aspecto 

financeiro quanto na estrutura de pessoal, estrutura física e no orçamento municipal, 

levantamento de necessidades imediatas para soluções emergenciais de 

atendimento à população e, ao mesmo tempo, um grupo de trabalho designado 

pelo então Prefeito, para começar, de fato, o planejamento das Ações 

Administrativas, desde o projeto técnico, verificação de dotação orçamentária até a 

licitação específica, para a execução das Propostas de Governo apresentadas e 

discutidas durante a campanha política e, devidamente homologadas e registradas 

junto ao Registro da Candidatura do Candidato do PMDB, Sr. Dr. Targino Pereira da 

Costa Neto. 

________________________________________________ 

Targino Pereira da Costa Neto 

 

________________________________________________ 

Flávio César Nogueira 


